
A produção experimental de cinema e vídeo move a programação da Mostravídeo Itaú Cultural – que segue, há 12 anos, o 
compromisso de estimular a reflexão sobre o audiovisual contemporâneo.

Até novembro de 2009, a mostra exibe, em Belo Horizonte e Vitória, uma seleção temática de obras proposta por um cura-
dor convidado. Em maio, Clarice Reichstul, produtora e programadora do festival Resfest Brasil, apresenta longas e curtas-
metragens que dialogam com o tema Deboche e Ironia.

Trash, escracho, contracultura, pop e muito humor. Há um pouco de tudo na seleção, que conta, por exemplo, com obras 
de Sérgio Bianchi, Rogério Sganzerla e Rafael Conde – cineastas que ilustram a questão em abordagens inusitadas da 
realidade brasileira.

Em parceria com a revista Zupi, o Itaú Cultural realizou um concurso para escolher as ilustrações dos fôlderes da pro-
gramação da mostra. Sete dos 660 trabalhos inscritos serão publicados ao longo de 2009. A ilustração deste mês é de 
Renato Cardoso, de Florianópolis. 

Saiba mais sobre a Mostravídeo Itaú Cultural e participe de discussões com curadores e artistas em 
mostravideoitaucultural.wordpress.com.

  Itaú Cultural

BELO HORIZONTE MG
palácio das artes – cine humberto mauro

quarta 19h
6 programa 1
13 programa 2
20 programa 3
27 programa 4 

VITÓRIA ES
cine metrópolis 

sexta 21h
8 palestra com a curadora e exibição do pro-
grama 1
15 programa 2
22 programa 3
29 programa 4

PROGRAMA 1

Mato Eles?
Sérgio Bianchi, São Paulo, 1983, 35 min, 16mm

Documentário (?) sobre a situação dos índios da reserva de 
Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, onde a Funai – que supos-
tamente deveria proteger os moradores do local – patrocina o 
lento extermínio das três etnias que lá habitam.

Alphaville 2007 d.C. 
Paulinho Caruso, São Paulo, 2007, 16 min, 35mm

Em meio a uma dissimulada guerra civil, um caubói e um execu-
tivo acertam as contas do apartheid social brasileiro.

Os Filmes que Não Fiz 
Gilberto Scarpa, Minas Gerais, 2008, 16 min, 35mm

Um diretor relembra todos os projetos que não realizou.

PROGRAMA 2

Sem Essa Aranha
Rogério Sganzerla, Rio de Janeiro, 1970, 102 min, 35mm

Chanchada psicodélica em que tudo se mistura: circo, Luiz 
Gonzaga, striptease, números musicais, Zé Bonitinho e suas mul-
heres... Enfim, um retrato explosivo do Brasil da época – retrato 
que, infelizmente ou não, ainda soa contemporâneo.

PROGRAMA 3

Samba Canção 
Rafael Conde, Minas Gerais, 2002, 85 min, 35mm

Um diretor e sua produtora tentam de todas as maneiras pos-
síveis terminar seu primeiro longa-metragem – que se altera a 
cada corte do orçamento. Do 35mm colorido ao preto e branco; 
do 16mm ao super-8... Até chegar ao vídeo.

PROGRAMA 4

The Real Zandonai 
Guilherme Marcondes, São Paulo, 2004, 1 min, vídeo

Obra-prima esquecida que mudou a história da animação mun-
dial.

Meu Nome É Paulo Leminski 
Cezar Migliorin, Rio de Janeiro, 2004, 5 min, vídeo

Pai irrita filho obrigando-o a repetir incessantemente um poema 
de Paulo Leminski.

Black Soul Foda 
Hermes e Renato, São Paulo, 2007, 23 min, vídeo

As aventuras e desventuras de uma banda iniciante no universo 
das grandes gravadoras.

Mosh 
Edilaine Cunha, São Paulo, 2007, 4 min, vídeo

Loop de vídeo em que a artista simula um mosh – movimento de 
fãs que frequentam shows de música e, no calor do momento, 
se jogam do palco para a plateia, onde são amortecidos pelo 
público.

Rock Rockets – Roqueiros Também Amam 
Luis Carone, São Paulo, 2006, 3 min, vídeo

Uma poção mágica altera a percepção de realidade de um grupo 
de roqueiros.

Onde Andará Petrucio Felker?
Allan Sieber, Rio de Janeiro, 2001, 13 min, 35mm

A trajetória do artista e agitador cultural Petrucio Felker é contada 
por meio de depoimentos de seus contemporâneos.

A Bela P... 
João Marcos de Almeida, São Paulo, 2008, 26 min, vídeo

Viagem psicodélica por cinco partes fundamentais do 
corpo humano.

Blackout 
Daniel Rezende, São Paulo, 2008, 10 min, 35mm

Num dia em que nada mais poderia dar errado, um assessor 
parlamentar e um suplente se encontram em um depósito da 
Câmara para fumar maconha. 

* Clarice Reichstul é formada em cinema pela Fundação Armando 
Alvares Penteado (Faap), sócia da produtora Bizarre PA e atua, desde 
2003, como produtora e programadora do festival Resfest Brasil.
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Deboche e ironia

Ao longo do tempo, diferentes realizadores brasileiros usaram a ironia e o deboche para subverter os clichês da linguagem cinematográfica ou mesmo a 
chamada “identidade nacional”. E o fizeram de maneiras igualmente diferentes: alguns seguem a linha “chute na cara”; outros, mais sutis, nos colocam para rir 
de nós mesmos. E outros ainda enganam o espectador, carregando de segundas intenções imagens aparentemente inocentes.

Em muitos casos, o deboche ou a ironia passam longe do mero humor de entretenimento e adquirem tons de crítica, que nos obrigam a reconhecer realidades 
óbvias que teimamos em não enxergar. É o caso da obra de Sérgio Bianchi, presente nesta edição da Mostravídeo Itaú Cultural com o documentário Mato Eles? 
(1983), que explode as fronteiras entre o real e o imaginário e, principalmente, a nossa histórica apatia.

Sem Essa Aranha (1970), de Rogério Sganzerla, segue por outro viés: o escracho. Trata-se de uma aparente brincadeira que leva o espectador desavisado a se 
deparar com um retrato cada vez mais virulento da realidade em que vive.

Outro elemento comum aos trabalhos que compõem o programa é a subversão de aspectos da gramática cinematográfica. É o que ocorre em The Real 
Zandonai (2004), de Guilherme Marcondes, ou em Alphaville 2007 d.C., de Paulinho Caruso, que aplica o áudio do filme Alphaville (1965), de Jean-Luc Godard, às 
imagens realizadas pelo cineasta paulistano – caso inverso é o do episódio Black Soul Foda (2007), do programa humorístico Hermes e Renato (veiculado pela 
MTV Brasil), que dá a um filme uma nova dublagem, alterando, assim, seu sentido original. Já em Rock Rockets – Roqueiros Também Amam (2006), de Luis Carone, 
características típicas de um filme musical são usadas em um videoclipe de rock. E a falta de recursos se torna veículo para a mais delirante criatividade em A 
Bela P... (2008), de João Marcos de Almeida.

A possibilidade de fazer graça com o fazer cinema aproxima as obras de Gilberto Scarpa e Rafael Conde. Ao mostrar, em Os Filmes que Não Fiz (2008), um diretor 
que discorre sobre todos os filmes que ainda não realizou, Scarpa oferece um contraponto curioso ao trabalho Samba Canção (2002), de Conde, no qual outro 
diretor tenta de todas as maneiras possíveis terminar sua produção.

A repetição de uma situação absurda é outro elemento comum às obras da mostra, mas é especialmente importante em Mosh (2007), de Edilaine Cunha, e 
em Meu Nome É Paulo Leminski (2004), de Cezar Migliorin. Já a animação Onde Andará Petrucio Felker? (2001), de Allan Sieber, e o curta Blackout (2008), de Daniel 
Rezende, são retratos ficcionais muito verdadeiros de dois universos distintos: as artes plásticas e a política.

Ao final, por ironia ou deboche, os autores acabam por realizar um instantâneo de seu tempo e de nossa sociedade. Em alguns casos esses retratos podem 
parecer velhos, mas são ironicamente contemporâneos.

Clarice Reichstul * 
curadora

   


